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zure berbak bizitza bihurtzeko, 
gure bihotzaren erdian senidea jarteko? 
Askatu gaizuz, Jesus, gure geurekerietatik. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 
 
 

(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsuak 
Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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Damu-otoitza 
Gagozan ekonomi-giro honetan, errez-errez en-
gainatzen gaitue: kontsumora deitzen deuskue, 
zoriona gauza asko eukitean bilatzera… Eta 
arrisku horretan jausiz, senidea ahaztu egiten 
dogu, ondasunen atzaparretan lotuta. Damutu 
gaitezan: 
 
—Jesus Jauna, pobre bizi izanez gu aberasten 
gaituzuna, erruki, Jauna! 
 
—Jesus Jauna, ondasunen partekatzaile eskuza-
bal egiten gaituzuna, Kristo, erruki! 
 

—Jesus Jauna, Jaun biren morroi ezin izan gein-
tekezela irakasten deuskuzuna: erruki, Jauna! 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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ditu egun bakoitzak bere buruhausteak.  
 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoa ez dala ezelan ere gutaz ahanzten 
eta ugazaba biren morroi ezin geintekezela izan 
jakinik aurkeztu deioguzan Jainkoari gure beha-
rrizanak eta eskariak: 
 

Erantzuna: Jainko Jauna, zeugan dogu uste ona 
 

 
 
—Elizearen alde: inon eta ezelan ere ez daiten 

diru-zale agertu, eta, alderantziz, beti egon 
daiten pobrea aldezten, hari laguntzen eta 
bere altzoan harentzat leku egiten, egin dai-
gun otoitz. 

—   5   — 

Jainkoagan ditut edertasuna eta salbamena, 
Jainkoa da nire harkaitz sendo, nire iheslekua. 
Itxaron egizu Haregan eten barik, herria, 
Isuri egizue Haren aurrean gogoa, 
guk ihesleku Jainkoa. R/.  
 
 
HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Israeldarrek Jainkoaganako daben esker txarrak geurea aza-
leratzen dau, behar bada. Esan ete geike, gauzak txarto 
baino txarrago joanda ere, Jainkoak ahaztuta gagozala. 
Beste zeozergaitik ez ete dogu egoera hau? 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 49, 14-15) 
 

Sionek esaten eban: 
Baztertuta nauka Jaunak, 
ahaztuta nire Jabeak. 
Ahaztu ete daike amak bere umetxoa 
edota bere sabeleko umeari errukia ukatu? 
Bada, amak umea ahaztuko baleu ere, 
Nik ez zaitut zu ahaztuko! 
      Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Zer dala-ta aurpegiratu geikeoz bere erruak gu zuzendu gura 
gaituanari? Paulok argi dauka danok garala Jesukristoren 
ikasle; baina alkar zaindu eta zuzendu beharra dogula ere 
bai… 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunetik   (1 Ko 4, 1-5) 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 8. 
domeka honetako liturgi elizkizunera. Zabaldu 
zure barrua, zure eguneroko jarrerak aztertzeko 
prest, Jainkoaren Berbea eskale jatorku-ta. 
Maite gaitulako gura gaitu bere antzeko: bere 
ondasunen administratzaile zintzo eta arretatsu, 
eta ondasunetatik aske, besteentzako aberasta-
sun izan gaitezan. Emon deiogun harrera pozta-
sunez abestuz: 
 
 

Sarrera-abestia 
 

ZEIN GOZO TA EDER DAN anaiok alkartu 
eta danok batera Jainkoa goratu. 
 

1 Gora bihotzak eta guztiok egin kantu 
Jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. 
 
2 Zabal gogoak Jaunaren hitza entzuteko 
bere nahia jakinik zuzen ibilteko. 
 
AGURRA 
† Bere Jakituriaz jantzi  / eta gure ohikerietatik 
atara geinkezan Jainkoa / goretsi daigun. 
 
# —BEDEINKATUA JAUNGOIKOA, JESUKRISTO 
GURE JAUNAREN AITA. 
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Jaunartzerako abestia 
 
MAITASUNA BAKEAREKIN BATERA 
Eskeintzeko nator esku emotera. 
 

1 Alkarturik gaudenean Jaunaren aurrean 
bardin izan behar dogu kalean. 
2 Anaitasun jatorrean esku emotean 
bihotza senti behar da bakean. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 

Behin baino sarriagotan, Jesus 
botatzen zeutsen ikasleei aurpegira 
euren sinismen txikia. Zergaitik? 
Behar ez ziranetaz arduratzen ziralako: 
janaz, jantziaz, osasunaz, etorkizunaz…? 
Guzti hori Jainkoaren esku izteko, 
horretaz ez arduratzeko esaten zeutsen… 
 
Eta guk, Jesus, oraindino horretantxe dihardugu, 
horreexek ditugu bakotxaren ardurak, 
eta ez, uste on osoa Jainkoagan jarrita, 
geure bizitzea besteen alde emotea. 
 
Zer behar dogu zu ezagutzeko, 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
ERANTZUN-SALMOA 
 

Sal 61,2-3.6-7.8-9 

 
 
R/. Nire barruak Jainkoagan baino ez dau 

bere atsedena. 
 
Nire barruak Jainkoagan bakarrik atsedena, 
Haregandik nire salbamena. 
Bera bakarrik dot harkaitz eta salbamen, 
nire babes: ez naiteke koloka. R/. 
 

Jainkoagan bakarrik izan egizu atseden, ene barrua, 
Haregandik datorkit-eta itxaroten dodana. 
Bera bakarrik dot harkaitz eta salbamen, 
nere babes: ez naiteke koloka. R/. 
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—Ondo izateaz arduraturik, besteen kalteaz ja-
betzen ez diranen alde: danon bizikera neu-
rritsuago batek guztion hobekuntza dakarrela 
onartu daien, egin daigun otoitz. 

—Gosez bizi izanez, Jainkoa euretaz ahaztuta 
dagoala emoten dabenen alde: herrialde ga-
ratuon laguntza izan daien eta euki leikeen 
kanpo zorra ezabatu dakien, egin daigun 
otoitz. 

—Herrialde garatuetakook hobeto jantzi gaite-
zan eta gauza gehiago euki ahal izan daigun 
morrontza baldintzetan lan egiten dabenen 
alde: euren duintasuna eskuratu ahal izan 
daien eta  lana baldintza gizakoiagoan egin 
daien, egin daigun otoitz. 

—Jainkoak deuskun maitasuna ospatzeko auke-
rea izanik, haren eskakizunak jasoten dogu-
zenok ez gaitezan jabe biren morroi izan, 
neurritsuago bizi izan gaitezan, eta, alkarba-
natzen jakinez, behartsua aintzat hartu ahal 
izan daigun, egin daigun otoitz. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
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Senideok: Hartu gagiezala danek Kristoren zerbitzaritzat eta 
Jainkoaren misterioen administratzailetzat. Eta administra-
tzaileari eskatzen jakona leiala izatea da. 
Niri dagokidanez, gitxi ardura jat zuek edota edozein giza 
auzitegik ni epaitzea. Neuk ere ez dot epaitzen neure burua. 
Egia da kontzientziak ez nauala ezertan salatzen; baina ho-
rrek ez dau esan gura neure burua errubakotzat joten doda-
nik, Jaunak nau-eta epaitzen. 
Ez dagizuela, beraz, ordua baino lehen epaitu. Itxaron Jauna 
etorri arte. Harek argituko dau ilunpean ezkutaturik dagoana, 
Harek agertuko bihotzeko asmo gordeak. Eta, orduan, bakoi-
tzak merezi dauana jasoko dau Jainkoagandik. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 

Badaki Mateo ebanjelariak Jesusen egitasmoa 
aurrera eroatea ez dana bat ere erreza… Horre-
gaitik emoten deuskuz adibide batzuk. Egin dei-
ogun harrera on, zutunik Aleluia abestuz. 
 

 
 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 6, 24-34) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen bere ikasleei: 
Ezin da inor nagusi biren morroi izan; izan ere, 
bata gorroto izango dau eta bestea maite, edota 
bati leial izango jako eta bestea ez dau aintzat 
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hartuko. Ezin zaree Jainkoaren eta diruaren mo-
rroi izan. 
Horregaitik dinotsuet: Ez kezkatu biziteko zer 
jango edo gorputza zerez jantziko. Ez ete da 
bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia 
baino gehiago? Begira zeruko hegaztiei: ez dabe 
ereiten, ez uztarik batzen, ez garautegietan pi-
latzen; halan ere, zeruko zuen Aitak janaritzen 
ditu. Ez al dozue zuek hareek baino askoz ge-
hiago balio? 
Asko kezkatuta ere, zuetako nork luzatu leike 
apurtxo bat bizitza? Eta jantziaz, zergaitik kez-
katu? Begiratu zelan hazten diran lorak zelaie-
tan: ez dira lanean nekatzen, ez dabe goruetan 
egiten; baina, egia esan, Salomon bera ere, 
bere ospe guztian, ez zan jazten horreetako bat 
baizen apain. 
Beraz, gaur bedartzan dagoan eta bihar sutan 
erreko dan bedarra Jainkoak holan jazten ba-
dau, zenbatez gehiago zuek, sinesmen gitxi-
kook? Ez kezkatu, bada, zer jango, zer edango, 
zer jantziko dozuen pentsatuz. Jentilak arduratu 
ohi dira guzti horreetaz. Zeruko zuen Aitak ba-
daki guzti horreen beharrizana dozuela. Bilatu 
lehenengo Jainkoaren erreinua eta beronen zu-
zentasuna, eta beste guzti hori gehigarritzat 
emongo deutsue Jainkoak. 
Ez kezkatu, bada, biharko egunaz, biharko egu-
nak ere ekarriko dau-eta bere kezkea. Nahiko 


